
 

Zapisnik 
sa 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 23. 03. 2017. godine u 

vijećnici. 
Sjednicu je u 18,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila 
sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 14   članova Gradskog vijeća. 
Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja,  Mario Medved, Ivica Barić, Katarina Rendulić, 
Davor Požega, Ivan Bogović,  Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Ivan Požega, Zoran Ivšić, 
Marinko Radočaj, Damir Vuković, Milka Filipčić i Mihaela Turkalj. 
Sjednici nije prisutan Josip Štefanac . 

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka 
Kovačević - pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog 
upravnog odjela, Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije,  Ivanka 
Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, uređenje prostora, zaštitu 
okoliša i stanovanje, Sandra Jerković – samostalna upravna referentica za imovinsko 
pravne poslove te Gordana Kovačević – ravnateljica Dječjeg vrtića Slunj.  
Zapisničar: Ankica Štefanac. 

Za AKTUALNI SAT prijavio se jedan vijećnik pa ga predsjednica poziva da postavi pitanja. 
Davor Požega postavlja pitanje gradonačelniku i gradskim službama, mada se to, kaže, 
njih direktno ne tiče, ali možda mogu pomoći. Pitali su ga mnogi stanovnici naselja 
Popovac, Lumbardenik, Lađevac, Furjan, predsjednici MO za rješenje dugogodišnjeg 
problema kojeg imaju sa  električnom energijom. Naime, bilo kakvo manje nevrijeme i 
kod njih nestane struje, aparati  se kvare i imaju velikih problema zbog toga. 
Napomenuo je kako su predsjednici MO  već više puta bili u Elektri zbog toga,  uvijek im 

se nešto obeća,  ali to nije dalo nikakve rezultate. Stoga je zamolio  gradonačelnika i 
gradske službe  koje su možda nadležne za to da nekakav službeni upit postave Elektri u 
smislu  da li rade na otklanjanju tog problema i kada bi oni  mogli očekivati poboljšanje. 
Razumije kada su neki ekstremni uvjeti da se desi nestanak, ali oni mogu  pretpostaviti 
kada će nestati struje, čim manje nevrijeme dođe kod njih nema struje i, što je još gore, 
često dođe pa nestane, često se javlja pad napona što je pogubno za uređaje. Traži da   
gradske službe  to pitanje proslijede nadležnim i zamole  ih za nekakav konkretan 
odgovor do slijedeće sjednice.  
Jure Katić je odmah odgovorio kako vjeruje da ćemo od Elektre  teško dobiti odgovor 
koji bi zadovoljio ljude  na tim prostorima. Rekao je kako je upravo danas bila ekipa iz 
HEP-a ovdje u Slunju,  našli su se sa ekipom HEP-a iz Gospića jer imaju u planu spajanje 
dva dalekovoda,  lički i naš koji je do Oštarskih stanova. Spajanje da dva dalekovoda 
poboljšalo bi stanje jer se još nije desilo da istovremeno nestane struje i na jednom i na 
drugom dalekovodu pa bi se u slučaju nestanka struje na jednom dalekovodu, napajanje 

moglo vršiti sa drugog dalekovoda i time bi se situacija popravila. Međutim, ne vjeruje  
da će time riješiti ovo što je govorio g. Požega. I sam ih je pitao  upravo danas vezano za 
probleme  u Furjana, gdje također često nestaje struje i imaju iste probleme sa 
aparatima pa su mu odgovorili da je tu jedan drugi problem, odnosno problem je mreža, 
a zamjena mreže bi bila prevelik zahvat. Složio se da se već sutra upit elektri pošalje pa 
će se vidjeti što će odgovoriti.  
Davor Požega dodaje kako je problem što drugi imaju  struje, npr. Cvitović ima struje, 
a oni nemaju pa ne zna  koja je tu razlika u mreži, vjeruje da oni znaju.  
Gradonačelnik dodaje kako je već bilo upita prema njima, pred mjesec dana su bili tu i 
g. Stipić i direktor Mohorić i rečeno je da su nešto rješavali. Uglavnom je ponovio kako će 
se tražiti od njih odgovor, vjeruje da će  odgovor reći i da li je moguće da će problem 
riješiti i spajanje  ova dva dalekovoda.   
Po završetku "Aktualnog sata" predsjednica je prešla na utvrđivanje dnevnog reda te je 
predložila vijećnicima dnevni red kakav su dobili u pozivu.  

Kako nije bilo  prijedloga za dopunama i izmjenama predsjednica je dala  dnevni red na 
glasanje.   
Za predloženi dnevni red glasalo je 14 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko 
vijeće za današnju sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći  
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Dnevni red 

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 38. sjednice Gradskog vijeća 

2. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za 

razdoblje 01.01. - 31.12. 2016. godine  
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2016. godinu  

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2016. godini 

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2016. godini na području Grada Slunja 

6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu 

7. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2016. godinu 

8. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja 

za 2017. godinu 
9. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi NCG178 

10.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi NCG179 
11.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi NCG180 

12.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 
uporabi NCG182 

13.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi NCG183 
14.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi NCG185 

15.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi NCG186 
16.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi NCG187 

17.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 
uporabi NCG188 

18.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi NCP181 

19.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 
uporabi NCP 184 

20.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi NCP189 
21.Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj 

uporabi 

22.Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj 
Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.4.1. projekta "Rekonstrukcija, 

dogradnja i opremanje objekta Dječjeg vrtića Slunj" 

23.Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću  i članova izabranih s liste grupe birača u 2017. godini  
24.Odluka  o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike u 

ustanovama i društvima kojima se sredstva za rad osiguravaju u 

proračunu Grada Slunja 
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25.Zaključak o utvrđivanju prijedloga razrješenja i imenovanja mrtvozornika 

za područje Grada Slunja 

26.Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno 

raspolaže Gradonačelnik u 2017. godini 
27.Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava 

tekuće rezerve Proračuna Grada Slunja 

28.Različito 
 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 38. sjednice Gradskog vijeća 
Zapisnik sa 38. sjednici vijećnici su dobili uz poziv. 
Primjedbi nije bilo pa je predsjednica dala zapisnik na usvajanje. 
Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Zapisnik sa 38. sjednice održane dana 21. veljače 2017. godine. 

 

2. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 

Slunja za razdoblje 01.01. - 31.12. 2016. godine  
Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2016. 

godine zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima. 

U raspravu koju je otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa predsjednica 
istu zaključuje i daje Odluku na usvajanje. 

Glasalo je svih 14 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednica konstatira da je 

Gradsko vijeće sa 11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA  donijelo Odluku o 

prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-
31.12. 2016. godine. 

 

3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2016. 
godinu  

Tekst Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2016. godinu 

vijećnici su dobili uz poziv. 
Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije javio, istu je zatvorila i   

dala Odluku na glasanje. 

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 

glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA usvojilo Odluku o raspodjeli rezultata 
poslovanja Grada Slunja za 2016. godinu. 

 

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2016. godini 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Slunja u 2016. godini vijećnicima je dano u 

materijalima. 
Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 

dala  Izvješće na usvajanje.  

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 
glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Izvješće o izvršenju Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 

2016. godini. 
 

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 
godini na području Grada Slunja vijećnici su dobili u materijalima. 
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Pitanja u vezi Izvješća nije bilo niti je bilo rasprave pa je predsjednica dala 

Izvješće na usvajanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini na području Grada Slunja. 

 

6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu vijećnicima je 

također dano u materijalima. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Izvješće na usvajanje. 
Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. 

godinu. 

 
7. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2016. 

godinu 
Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog plana unapređenja 

zaštite od požara na području Grada Slunja za 2016. godinu vijećnici su dobili uz 

poziv. 
Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Izvješće na glasovanje. 

Glasovalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbi Provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Slunja za 2016. godinu. 
 

8. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada 

Slunja za 2017. godinu 
Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada 

Slunja za 2017. godinu vijećnici su dobili uz poziv. 

Rasprava nije vođena pa je predsjednica Provedbeni plan dala na usvajanje. 
Glasalo je svih 14 vijećnika nazočnih sjednici i predsjednica konstatira da je 

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Provedbeni plan unapređenja zaštite od 

požara na području Grada Slunja u 2017. godini. 

 
9. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u 

općoj uporabi NCG178 

Zajedničko pisano obrazloženje za točke dnevnog reda od 9-20 vijećnici su dobili 
u materijalima. Također su za svaku točku posebno dobili i ortofoto kartu 

stvarnog stanja na terenu. 

Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 

dala Odluku na glasanje. 
Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG178. 
 

 

10. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 
dobra u općoj uporabi NCG179 

Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 

dala Odluku na glasanje.  
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Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG179. 

 
11. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG180 

Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 
dala Odluku na glasanje.  

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 
dobra u općoj uporabi NCG180. 

 

12. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG182 
Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 

dala Odluku na glasanje.  

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 
jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG182. 

 
13. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG183 

Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 

dala Odluku na glasanje.  
Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG183. 
 

14. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG185 
Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 

dala Odluku na glasanje.  

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 
dobra u općoj uporabi NCG185. 

 

 
 

 

15. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG186 
Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 

dala Odluku na glasanje.  

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 
jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG186. 

 
16. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG187 

Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 

dala Odluku na glasanje.  
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Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG187. 

 
17. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCG188 

Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 
dala Odluku na glasanje.  

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 
dobra u općoj uporabi NCG188. 

 

18. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCP181 
Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 

dala Odluku na glasanje.  

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 
jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCP181. 

 
19. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCP 184 

Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 

dala Odluku na glasanje.  
Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCP184. 
 

20. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 

dobra u općoj uporabi NCP189 
Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 

dala Odluku na glasanje.  

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 
dobra u općoj uporabi NCP189. 

 

21. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 
dobra u općoj uporabi 

Pisano obrazloženje za ovu točku dnevnog reda vijećnici su dobili u materijalima. 

Također su  posebno dobili i ortofoto kartu stvarnog stanja na terenu. 

Predsjednica je otvorila raspravu, a kako se nitko nije uključio, istu je zatvorila i 
dala Odluku na glasanje.  

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Odluku o  proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog 
dobra u općoj uporabi.  
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22. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu 

na natječaj Programa ruralnog razvoja RH mjera 7.4.1. projekta 

"Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje objekta Dječjeg vrtića 

Slunj" 
Tekst Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj Programa 
ruralnog  razvoja RH mjera 7.4.1. projekta "Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje 
Dječjeg vrtića Slunj" kao i kratak opis projekta vijećnicima je dostavljen uz poziv. 
Mario Medved je samo ukazao da u točki dnevnog reda piše mjera 7.4.2., a u Odluci je 
7.4.1. i predložio da se  to uskladi. 
Na sjednici nije bilo drugih pitanja niti je vođena rasprava pa je predsjednica raspravu 
zaključila i dala Odluku na usvajanje. 

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj 
Programa ruralnog  razvoja RH mjera 7.4.1. projekta "Rekonstrukcija, dogradnja i 
opremanje Dječjeg vrtića Slunj" 
 

23. Odluka o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću  i članova izabranih s liste grupe 
birača u 2017. godini  

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača u 2017. godini vijećnici 
su dobili u materijalima. 

U raspravu koju je otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa predsjednica 

raspravu zaključuje i daje Odluku na usvajanje.  

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno 
usvojilo Odluku o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača u 2017. godini. 

 
24. Odluka  o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaća za 

radnike u ustanovama i društvima kojima se sredstva za rad 

osiguravaju u proračunu Grada Slunja 
Tekst Odluke o načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i društvima 

kojima se sredstva za rad osiguravaju u proračunu Grada Slunja vijećnicima je 

dan uz poziv. 

Otvorena rasprava. 
Mario Medved iznosi kako smo do sada imali zaposlenog tajnika i 

administrativnog radnika, a sada se to definira  pa imamo ravnatelja i 

administrativnog referenta i pored toga što se radi drugačija sistematizacija  
povećava se koeficijent za  administrativnog  referenta za 0,15% pa moli da mu 

se to objasni. 

Gradonačelnik odgovara da je promijenjena sistematizacija radnih mjesta u  
Crvenom križu jer nije više tajnik Crvenog križa nego ravnatelj i  ne koristi se 

naziv administrativni radnik već administrativni referent.  Koeficijent za 

administrativnog referenta je povećan iz razloga povećanja posla, a ravnatelju 

plaća ostaje ista, dok  u sistematizaciji radnih mjesta  skladištara i  koordinatora 
programa više ne bi bilo. Administrativni referent ima puno više posla u Crvenom 

križu i puno više obaveza. Do sada je bilo pola plaće osigurano u proračunu, a 

pola preko programa, a ovom izmjenom bi se plaća za administrativnog referenta 
osigurala u proračunu jer dio programa se ukida, neki programi još nisu 

definirani. Dodao je kako je traženo od strane Crvenog križa da koeficijent bude 

1,10 ali on smatra da je 1,00 u redu i  da je to plaća  kao i kod drugih referenata 
u gradskim službama.  
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Mario Medved pita možemo li očekivati ubuduće izjednačavanje koeficijenata u 

svim gradskim firmama i institucijama sa gradskim službama. 

Gradonačelnik odgovara da je lako moguće, ali za sada ostaje ovako kako je, 

ne bi  kod svih  dirali, ali u  Crvenom križu se  pojavila potreba, djelatnica nije 
bila do sada u radnom odnosu u Crvenom križu u cijelom iznosu nego na pola 

radnog vremena, sada bi to bilo  na cijelo radno vrijeme.  

Kako se nitko drugi nije javio za raspravu predsjednica je istu zaključila i  dala 
odluku na usvajanje. 

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo 14 vijećnika i da je  

Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 SUZDRŽANA usvojilo Odluku 
o izmjeni Odluke načinu utvrđivanja plaća za radnike u ustanovama i društvima 

kojima se sredstva za rad osiguravaju u proračunu Grada Slunja 

 

25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga razrješenja i imenovanja 
mrtvozornika za područje Grada Slunja 

Vijećnicima je u materijalima dostavljen i prijedlog za razrješenje i imenovanje 

mrtvozornika za područje Grada Slunja. 
Primjedbi niti novih prijedloga nije bilo, a nije vođena niti rasprava pa je 

predsjednica dala Zaključak na glasanje.  

Završetkom glasovanja predsjednica konstatira da je glasalo 14 vijećnika i da je 
Zaključak o utvrđivanju prijedloga razrješenja i imenovanja mrtvozornika za 

područje Grada Slunja jednoglasno usvojen. 

  

26. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom 
samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2017. godini 

Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti imovine kojom samostalno 

raspolaže Gradonačelnik u 2017. godini vijećnicima je dan uz poziv. 
Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Zaključak na usvajanje. 

Glasalo je svih 14 vijećnika prisutnih sjednici i predsjednica konstatira da je 

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti 
imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2017. godini. 

 

27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika o korištenju 

sredstava tekuće rezerve Proračuna Grada Slunja 
Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna 

vijećnicima je dano uz poziv. 

U raspravu koju je otvorila predsjednica uključio se Mario Medved sa pitanjem 
gdje se pojavio taj trošak i kako on nije mogao biti predviđen. 

Gradonačelnik odgovara kako je  došlo  do nepažnje pa  se prekoračila stavka u 

proračunu, ali neznatno, nije napravljen prekršaj. Gđa Šebalj, kaže, nije dobro 

pazila,  došao je račun koji je bio prekoračenje, a ona to nije znala dok nije došlo 
do usklađenja. Onog trenutka kada su računi predavani, a nisu predani do 31. 

12. već neki dan kasnije i više se nisu mogli vratiti tako da je došlo do toga. 

Naglasio je kako je u cijelom proračunu samo u toj jednoj stavci  došlo do 
prekoračenja, napravljana je time jedna mala greška kod samog prihvata računa, 

da se znalo da će do toga doći  račun bi bio vraćen ili ne bi bio plaćen. Ukupan 

trošak javne rasvjete i održavanja je 710.000 kn, 607 kn se pokazalo da je 
potrošeno više nego je bilo  predviđeno proračunom i bez obzira što se pazilo na 

to, došlo je do tog prekoračenja,  nešto je bilo dorađivano, postavljane su neke 

lampe koje su tražene i to je probijeno.  
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Nitko drugi se nije uključio u raspravu pa je predsjednica istu zaključila i potom 

dala  Izvješće na usvajanje. 

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika o 
korištenju sredstava tekuće rezerve Proračuna Grada Slunja. 

 

28. Različito 
Damir Vuković se osvrnuo na problematiku vezanu uz struju i mogućnost 

spajanja dva dalekovoda pa je tu naglasio kako je lički vod koji napaja Rakovicu 

koma, gori je nego naš, u Rakovici mu 7 puta u sat vremena zna nestati struje. 
Pita, da bi se riješio problem Lumbardenika, Popovca, da li se to  može riješiti da 

se preko Slunjčice, preko mosta  prebaci vod  i da se riješi to pitanje. 

Gradonačelnik vjeruje da će spajanje tih dalekovoda više koristiti Rakovici nego 

nama, tamo je puno veća potrošnja tijekom sezone  zbog turizma. S druge 
strane nije se dogodilo  da struje nema niti gore niti ovdje i vjeruje da zbog tog 

razloga idu na spajanje da bi mogli pomoći jedni drugima. 

Damir Vuković se boji da će nam biti isto, kada nestane gore, nestat će i ovdje.  
Gradonačelnik dodaje kako je do sada kod nas  rijetko nestajalo  struje, ali boji 

se da će se to promijeniti. Naime, ima neformalnu informaciju  da će pogon 

Elektre Slunj od 1. 9. ove godine  spasti na 6 djelatnika, sada ih ima 9, ne 
vjeruje da će nekoga novog primati jer provodi se politika kao i u T-comu da 

bude što manje djelatnika, a prostor koji će pokrivati što veći.  U tom pravcu se 

ide pa se boji da će biti još gore. Za sada je, kaže,  još uvijek dobro, ovo što se 

događa u Popovcu se jedino tu događa. Spomenuo je i  Cetingrad gdje isto tako 
dosta puta nestane struje i vjeruje da bi se oni tim ličkim vodom pomogli.  

Damir Vuković se zahvalio uz opasku da je ovo što je gradonačelnik spomenuo 

vrlo utješno. 
Mario Medved je uputio g. Vukovića da kao potrošač ima  pravo tužiti HEP ako on 

nije u stanju isporučiti ugovorenu kvalitetu EE,  mora pogledati što u ugovoru 

piše, navesti koliko je prekida u satu ili danu bilo i to su temelji da ih se tuži i 
donije spor. "Ne treba pričati već se samo uhvatiti malo posla oko toga, neka ih 

se stisne malo na ovaj način", zaključio je g. Medved.  

Ivica Barić je postavio pitanje vezano uz zemljište koje je Grad otkupio za 

potrebe groblja, što je  indirektno vezano za točku 5. znači Izvješće o izvršenju 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Slunja, koju su  apsorbirali. Međutim, podsjetio se na trošak od 316.540 

kn za otkup dvije čestice jer je slučajno čuo da je  konkretno čestica koja je 
skuplje plaćena već  nuđena određenim ljudima za  kupnju po puno nižoj cijeni, 

ali je njima i to bilo previše, a Grad je to platio po cijeni po kojoj je platio 

zahvaljujući  ovlaštenom procjenitelju. Zanima ga  hoće li to biti stalno takva 

praksa da se,  zahvaljujući sudskom procjenitelju, zemljište plaća više nego što 
ono realno na tržištu vrijedi. Napomenuo je kako je ova informacija  slučajno 

došla od čovjeka kome je to zemljište ponuđeno i da ovo nije nikakva kritika jer 

to je sve prošlo, međutim, spominje to  jer ga zanima  je li to baš tako da mi 
moramo plaćati zemljišta po nekoj cijeni koju procjenitelj procjeni po ne zna 

kojim parametrima i faktorima, a da  to  stvarno tržišno jednostavno ne igra 

tako, odnosno da privatno lice može tu zemlju kupiti po daleko nižoj cijeni od 
Grada  koji ju kupuje za neke gradske potrebe.   

Gradonačelnik odgovara kako nije  izvedivo da je neka privatna osoba mogla 

kupiti tu česticu iz razloga što je to po Prostornom planu predviđeno za groblje 

pa je  stranka  morala najprije to ponuditi Gradu jer  ne može nitko tamo praviti 
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nešto drugo i osoba koje je to rekla nije u pravu. Već je rekao kako su parcele 

koje su preko puta  i koje su ranije kupovane bile  dosta skuplje. Podsjetio je 

kako Grad ima  donesenu  odluku o cijeni nekretnina, što znači da se ta cijena 

zna otprilike, a sudski vještak se obično toga i drži, mada može i odstupiti od 
nje. Smatra da je cijena  koja je tamo dogovorena  otprilike cijena prema odluci 

koju je grad donio za to područje. "Ta stranka koja je to tebi rekla, a i ja sam 

mislio da je tako, mada gospođa je tu s nama razgovarala da ona ima 
mogućnosti to prodati po većoj cijeni, ali je svjesna toga da ne može prodati jer 

je to predviđeno za groblje, nije izvedivo da može prodati bilo kome da idemo 

tamo raditi nešto drugo. Znači grad je tu pomalo nju vezao za to, a što će se  
događati sa onom drugom parcelom do nje, da li je ona predviđena za prodaju, 

ja ne znam, ona ima sada mogućnost to prodati ako nije Grad rezervirao da bude 

u prostornom planu nešto, a ako je onda ti na stranka ne može prodati, opet 

mora čekati nas" istaknuo je gradonačelnik. Prošli puta je spomenuo kako je  iza  
groblja g.  Štrk posadio neko voće da poveća cijenu zemljišta, a koliko će mu to 

vrijediti, ne zna, on to može prodati jedino Gradu, nikome drugom. Da li će mu 

to ići u prilog što je posadio voćnjak,  boji se da neće jer će se opet sudski 
vještak  pridržavati i cijena koje je donio Grad.  

Zdenka Kovačević je dopunila kako je  ovo Gradsko vijeće  donijelo Odluku o  

iznosima nekretnina za upis u knjige dugotrajne imovine i pojasnila proceduru. 
Naime, postoji  zakon o procjeni vrijednosti nekretnina koji nas obvezuje na 

procjenu. Jedini  ovlašteni sudski procjenitelj  su, kaže,  ovlašteni sudski vještaci, 

oni jedini mogu raditi procjene, a rade ih prema propisanoj metodologiji. Postoji                                                                             

Pravilnik o metodologiji procjene vrijednosti nekretnina, svaka njihova procjena 
dostavlja se povjerenstvu za procjene  koje postoji pri županiji i koje kontrolira 

svaku od tih procjena. "Dakle, neovisno o tome što netko mislio što jest ili nije 

tržišna cijena, jedina relevantna osoba koja to može reći je ovlašteni sudski 
procjenitelj. Ako postoji sumnja u njegovu procjenu može se tražiti i druga 

procjena, međutim, jedina relevantna procjena koja će reći što jest tržišna cijena 

je procjena ovlaštenog sudskog vještaka" zaključila je gđa Kovačević. 
 

Završetkom točke "Različito" predsjednica je zaključila rad sjednice u 18,40 sati. 
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